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Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Epidemiologisk Selskab
Fredag, den 26. september 2008 kl. 16.00 på Hindsgavl Slot.
1. Valg af dirigent og referent
Torben Jørgensen blev valg til dirigent og Helle Trolle til referent.
2. Formandens beretning
Skriftlig beretning udsendt i sidste nummer af DESorientering.
Supplerende til den skriftlige beretning orienterede Ulrik om, at hjemmesiden er opdateret,
Helle har været på kursus i FrontPage.
Selskabet har fået en henvendelse fra Finn Kamper Jørgensen ang evt samarbejde med
Dansk Selskab for Folkesundhed. Der var generelt enighed om, at det var en god idé at
bibeholde vores selskab som selvstændigt videnskabeligt selskab frem for at lægge det ind
under DSF. Det blev bl.a. fremhævet, at det er vigtigt, at have et sted hvor vi diskuterer
epidemiologiske problemstillinger med fokus på metode o.lign. Men man kunne godt lave
fælles arrangementer med andre selskaber herunder Dansk Selskab for Folkesundhed. Man
kunne også arbejde på at få andre interesse organisationer ind under DES. Bl.a. er Genetisk
Epidemiologi åben over for den mulighed. Den nye bestyrelse arbejder videre med sagen.
Beretningen godkendt.
3. Udvalgsberetninger
Simon orienterede om selskabets forsøg med at starte et nyt videnskabeligt tidsskrift.
Man har nu opgivet at starte et nyt tidsskrift, bl.a. fordi Dansk Selskab for Folkesundhed har
overtaget Scandinavian Journal of Epidemiology.
4. Indkomne forslag
Intet til dette punkt.
5. Regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent
Michael fremlagde regnskabet.
Michael opfordrede den nye bestyrelse til at udarbejde en politik omkring medlemmer, som
ikke betaler deres kontingent.
Anne-Marie Nybo fortalte, at der havde været afholdt et møde i Perinatalt Forum med DES
som medarrangør. Udgifterne blev betalt af SDU. Anne-Marie opfordrede til, at man brugte
nogle af selskabets formue til den slags møder.
Kontingent fastholdes.
Regnskabet blev godkendt.

6. Valg af bestyrelse
Ellen Aagaard Nøhr blev valgt for to år.
Henrik Støvring blev valgt for to år.
Mette Juhl blev valg som suppleant for to år.
Klaus Rostgaard blev genvalgt som revisor.
7. Nedsættelse af udvalg
Anne-Marie Nybo opfordrede til, at der blev nedsat et udvalg til at arbejde med muligheden
for samarbejde med andre selskaber og interesseorganisationer.
8. Evt.
I år var 15 mødt op til generalforsamlingen.
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